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• Fetal programlanma daha iyi anlaşılmıştır 

 

• İnsan ve hayvan deneyleri üreme sağlığının da fetal 

hayatta programlandığını ortaya koymaktadır 

 



Puberte 

• Üreme sağlığının ilk indikatörü pubertedir 

 

• Hem kızlarda hem de erkeklerde fetal hayattaki 
ve çocukluktaki büyüme puberte yaşıyla 
yakından ilgilidir 

 

• Fetal büyüme adrenal korteksin 
maturasyonuyla (adrenarş) ilişkilidir. 

 

• Puberte hipotalamus-hipofiz-gonad 
maturasyonu ve fonksiyonlarıyla ilgili değildir 

 

 

 



İlk 1000 Günde Kötü Beslenme 
veya Çocuklukta Hızlı Kilo Alma  

 

• adrenarş  ve pubarş erken başlamakta 

• adolesan dönemde  ovarian hiperandrojenizm   

• hiperinsulinemi,  

• dislipidemi ,  

• obezite ,  

• PCOS meydana gelmektedir  

 



 



Menarşı Düzenleyen Faktörler 

 

• Menarş kadında üreme kapasitesinin önemli bir 

belirtecidir ve başlangıcı pek çok prenatal faktörden ve 

postnatal büyümeden etkilenir 

 

 

• Menarş yaşı ne kadar erkene gelirse adolesan ve 

yetişkin hayatta  karşılaşılan sorunlar; ergenlikte 

depresyon, insulin direnci, obezite , ileriki hayatta meme  

kanseri riski  de o kadar artmaktadır 

 

•   

 



LBW Kızlar 

 

Çocuklukta 

  

• Daha hızlı kilo alma  

• Menarş daha erken başlamakta,  

• Overler daha küçük,  

• Ovulasyon oranları daha düşük  

• Erken pubarşı  

• Ovarian hiperandrojenizm 

• Gonadotropin seviyesi (FSH, inhibin) daha düşüktür 

• Daha erken menapoza girerler 



 

• Bütün bunların insanlardaki mekanizması belirli değildir 

ancak insulin hassasiyetiyle ilgili olabilir 

 

• LBW kızlarda metformin verilerek leptin ve IGF I 

seviyesinin düşürülmesi  menarşı  önemli düzeyde 

geciktirmektedir,  

 

• metabolik profildeki düzelme tedaviden sonra ortalama 4 

yıl  devam etmektedir 

 



• Danimarka’ya Hindistan ve Güney Amerika’dan evlat 

olarak alınan çocuklarda puberte prekoks10-20 kat 

fazla  bulunmuştur 

 

• Bu kız çocuklarında artmış hipofiz ve gonadal 

aktivite ve erken menarş izlenmiştir 
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Polikistik Over Sendromu (PCOS)  

 

• Birlikta insülin direnci, dislipidemi ve obezite de 

görülebilir.  

• LBW  ve erken pubarş olan kızlar PCOS gelişimi 

açısından en riskli gruptur.  

 

 



 



İnsanlarda , Koyunlarda , 

Primatlarda 

Erken dönemde androjenlere maruz kalma ,  

 - Büyümüş kistik overler,  

 - Korpus luteum oluşmaması,  

 - Anovulasyon,  

 - Yükselmiş LH seviyesi,   

 - Artmış estradiol seviyesi,  

 - Overin Konjenital adrenal  hiperplazisiyle  doğan veya   

      virilizan over tümörü olanlarda PCOS benzeri bulgular  

      görülmektedir 

 



• PCOS lu gebe kadınlarda, gebeliğin 22-28. haftasında 

androjen seviyesi zirve yapmaktadır.  

 

• Böylece  bu kadınların çocuklarında da PCOS ileriki 

jenerasyonlarda da devam etmektedir .   

 

• Normal şartlarda plasental aromataz aktivitesi fetüsün 

daha yüksek androjenlere maruz kalmasına engel olursa 

da plasental yetmezlik , aromataz eksikliği vb  

durumlarda fetüsün daha yüksek seviyede androjenlere 

maruz kalmasını engelleyemeyebilir.  

 



Erkeklerde Üreme Sağlığı  

 
• Puberte değişiklikleri kızlara göre daha az bilinmektedir.   

 

• 1 yıllık düzenli ilişkiye rağmen LBW erkek çocukların eşlerinin 
% 33-50  gebe kalmamaktadır,  

 

• 1/ 6 çiftte subfertilite söz konusudur.  

 

• Sigara içen kadınların erkek çocuklarında içmeyenlerinkine 
göre sperm sayıları anlamlı oranda düşük bulunmaktadır.   

 

• LBW veya gebelik haftasına göre kısa boylu erkek çocuklarda  
gonadotropin seviyeleri daha yüksek, testosteron ve inhibin 
seviyeleri daha düşük bulunmaktadır. Bu fertilite yönünden 
kötü testiküler cevabı göstermektedir 

 



Laktasyonda  ve Gebelikte Maternal 

Beslenme Bozukluğunun  Follikülogeneze 

Etkileri  

 T. da Silva Faria  ve ark. Nutrition 26,2010, 1000–1007  

gebelikte protein enerji kısıtlaması yapılan  hayvanlarda ,  

 



 



 



 



 



 



Çevresel Endokrin Toksinler  

 • Endokrin bozuculara maruz kalma üremeyle ilgili gelişmeleri  
etkileyerek çeşitli rahatsızlıklara yol açabilmektedir.  

 

• Bu bozucuların miktarını ve toplam ne kadara maruz kalındığını 
ölçmek, hangi fetüsün etkilendiğini anlamak  çok zordur.  

 

• Bu bozucuların estrojenik, antiestrojenik, anti-androjenik etkileri 
olabilmektedir.   

 

• Çoğu lipofilik yapıdadır bu nedenle yağ dokularında depolanarak 
uzun süre etkilerini devam ettirebilirler.   

 

• Östrojenik özelliktekiler estrojen sinyallerini bozduklarından  
erken ya da gecikmiş puberteye neden  olabilmektedir.   

 

• Gebelikte polychlorinated bifenillere veya dibenzofuranlara maruz 
kalanların çocuklarında  adet düzensilikleri görülmektedir. 
 



 



 



Epigenetik Düzenleme  

 

• Programlanmanın hassas döneminde DNA veya 
kromatinde meydana gelebilecek modifikasyonlarda 
üreme fonksiyonlarını etkileyebilmektedir.  

 

• Çoğunlukla DNA kimyasında değişiklikten ziyade 
sequens değişiklikleri olmaktadır .  

 

• İyi beslenen kadınlarda hayatın 1. haftasında 
hipokampusta  glukokortikoid reseptör gen 
destekleyicisinin yapısında değişiklik olmaktadır ve bu 
bebeğin üreme fonksiyonlarını önemli düzeyde 
etkilemektedir 



 



 



Leptin in Üreme Sistemine Etkileri  

 

• Hipofizde gonadotropin yapan hücrelerde  çok fazla 
olmasada leptin reseptörleri olduğu gösterilmiştir.    

 

• Leptin doğrudan  GnRH yapımını uyarabilir ancak 
esas mekanizmanın Hipotalamus-Hipofiz-Gonad 
ekseni olduğu gösterilmiştir.   

 

• Leptin nitric oksid üzerinden LH ve FSH yapımını 
artırmaktadır.  

 

• Leptinin doğrudan gonadlar üzerinde de etkili olduğu 
bilinmektedir.  Hem sertoli hücrelerinde hemde Leydig 
hücreleri üzerinde reseptörleri vardır.  Leptin 
testislerde germ hücrelerinin proliferasyonu,  



Üreme Fonksiyonları İçin Gebeliğin Hangi 

Dönemindeki Beslenme Önemlidir  

 

• Gebeliğin geç dönemi ve neonatal periyodun önemli 

olduğu düşünülmektedir.   

 

• Ancak  üreme fonksiyonlarıyla ilk 1000 gündeki 

beslenmenin ilişkisi  üzerinde daha fazla çalışma 

yapılması gereken bir konudur 


